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Nagyszékelyi Hírmondó
Beszámoló a 2019. április 16-án megtartott
képviselőtestületi ülésről
Az ülésen tíz határozat hozatalára került sor, kilenc határozat végrehajtásáról határidőn belül intézkedtem.
A képviselőtestület az első napirendi pontban az „Őszikék” Szociális Szolgáltató Központ beszámolóját
fogadta el. Az ülésen jelen lévő Petrovics Péterné intézményvezető asszony az írásos beszámolót szóban is
kiegészítette. Elmondta, hogy Nagyszékelyben családsegítéssel, gyermekjóléti szolgálattal és házi
segítségnyújtással vannak jelen. A házi gondozással Székely Attila Istvánné, Csilla foglalkozik, aki kilenc
ellátottat gondoz személyi gondozás keretein belül. Tevékenységei közé tartozik a tüzelő behordása,
takarítás, ágyazás, ágyneműcsere, vérnyomásmérés, gyógyszeradagolás, bevásárlás, mosás, vasalás,
köröm- és bőrápolás, borotválás. A gondozó minden nap mindenkihez elmegy. A gondozási tevékenység
egy főre nézve napi fél-egy órát vesz igénybe. Nagyszékelyben az időseknek nem kell térítési díjat fizetniük
a gondozásért (Simontornyán 420 Ft-ba kerül egy óra). A házi gondozó a napi tevékenységéről naplót vezet.
Második napirendi pontban Lukács László falugondnoknak a feladatkörébe tartozó szociális
alapfeladatok teljesítéséről szóló beszámolóját fogadta el a képviselőtestület. Az előterjesztés írásban
készült, melyet a képviselőtestület tagjai kézhez kaptak.
A képviselőtestület harmadik napirendi pontban a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
írásos előterjesztést tárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta.
Negyedik napirendi pontban a hat önkormányzati társulásról tartottam beszámolót, melyek a
következők: DÁM Önkormányzati Társulás, Közös Hivatal (a társulást Belecska, Kisszékely, Nagyszékely,
Tolnanémedi községek alkotják), „Őszikék” Szociális Társulás, Központi orvosi ügyelet, Köznevelési
Társulás (Óvoda), és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás.
Ötödik napirendi pontban a DRV Zrt. írásos tájékoztatóját fogadta el a képviselőtestület.
Egyebek napirendi pontban ingatlan bérbeadásokról, értékesítésről döntött a testület.
Zárt ülésen 25/2019.(IV.16.) ÖK. számú határozattal négy rendkívüli települési támogatási, három
lakásfenntartási települési támogatási és egy ápolási települési támogatási kérelem elbírálásról döntött a
képviselőtestület.
A zárt ülést követően az egyedi szennyvízkezelési pályázattal kapcsolatos tájékoztató fórum került
megtartásra. A Fórumra a kivitelező nem érkezett meg, így a felmerült kérdéseket írásban rögzítettük,
megküldtük Provender József ügyvezetőnek, ő két napon belül válaszolt. A válaszokat az e-mail címmel
rendelkező tulajdonosnak megküldtük.

Beszámoló a 2019. április 25-én megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről
Az ülésen egy határozat hozatalára került sor, melynek végrehajtásáról határidőn belül intézkedtem.
A rendkívüli ülésen egy napirendi pont került tárgyalásra: a szennyvízberuházáshoz szükséges önerő
biztosításáról döntött a képviselőtestület.
A Támogatói Okiratot módosítani kellett, mivel nyolc ingatlannál nem támogatták az egyedi
szennyvízberendezés kiépítését, ezáltal az önerő összege emelkedett, így újabb döntésre volt szükség.
Klubecz Istvánné polgármester
Többen érdeklődnek róla, így hát
adatik tudtára mindenkinek, akinek már nincs keze ügyében a februári újság, hogy a

NAGYSZÉKELYI FALUNAP
idén július 6-án, szombaton délelőtt 10 órától hajnali 2 óráig lesz megtartva a Művelődési Ház
területén, illetve a szabadtéri színpadon.

TÁJÉKOZTATÁS
Komoly büntetés jár az illegális vízvételezésért!
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a DRV Zrt. szolgáltatási területén az ideiglenesen – mezőgazdasági,
építési vagy egyéb munkák kapcsán – felmerülő többlet-vízvételezési igény minden esetben
bejelentésköteles. A vízvételezéshez szükséges ügyintézési folyamatot az alábbiakban ismertetjük:

BEJELENTÉS
Többlet-vízigény felmerülésekor vegye fel a kapcsolatot a Társaság területileg illetékes
üzemvezetőségével, hiszen ott tudnak tájékoztatást adni a település ivóvíz-hálózatának kapacitásáról,
valamint arról, hogy a vízellátás biztonságának veszélyeztetése nélkül milyen mértékben teljesíthető a
többlet-vízvételezés. Üzemvezetőségeink elérhetőségei a www.drv.hu/uzemvezetosegeink weboldalon, a
Vízvételezéshez kapcsolódó elérhetőségek linkre kattintva megtalálhatók.
A kérelmet a vételezés tervezett időpontjánál legalább 2 héttel korábban, írásban kell benyújtania a
szolgáltató felé.

ADATEGYEZTETÉS
Az egyeztetés során tájékoztassa az üzemvezetőség ügyintézőjét a vízvételezés céljáról, várható
időtartamáról, a napi vételezési igény mértékéről, valamint a vízvételezés módjáról (pl.: tartálykocsival,
tartállyal történő elszállítás, kiépített vezetéken történő vételezés), illetve töltse ki a szerződéskötéshez
szükséges adategyeztető lapot.

SZERZŐDÉSKÖTÉS
Amennyiben a felmerült vízvételezési igénye biztosítható, a Társaság azt elsősorban az érintett
üzemvezetőség telephelyén kialakított vízvételezési ponton keresztül, vagy a településen kijelölt tűzcsap
igénybevételével teszi lehetővé. (A tűzcsap mérősítésének költsége a megrendelőt terheli.) Az egyedi
vízvételezést a felhasználó és DRV Zrt. által írásban megkötött szerződés szabályozza, mely tartalmazza a
vételezett víz díját, a mennyiség mérésének módját és a vízvételezés egyéb feltételeit. A vízvételezési
szerződés másolatának minden esetben a helyszínen rendelkezésre kell állnia.
A DRV Zrt. a víz tűzcsapról történő szolgáltatását az alábbi esetekben tagadhatja meg:
 Korábbi szabálytalan vízvételezés esetében.
 A felhasználó a felhasználási helyen rendelkezik vízbekötéssel, amelyről a vízigény biztosítható, vagy
nincs a településen az igény kielégítésére alkalmas tűzcsap.
 Ha az igénybejelentő szerződéses folyószámláján lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart
nyilván Társaságunk, illetve a kérelmező szervezet ellen felszámolási vagy csődeljárás folyik.
 Ha a vízigény kielégítése egyéb módon, tűzcsap igénybevétele nélkül is megoldható.

JOGI KÖVETKEZMÉNYEK
A tűzcsapról történő engedély nélküli, vagy nem a vonatkozó szerződésben vagy engedélyben foglaltak
szerinti vízvételezés szabálytalan közműhasználatnak minősül, mely esetben a DRV Zrt. feljelentés
megtételére jogosult a szabálytalan közműhasználóval szemben. A vízvételezést a DRV Zrt. munkatársain
kívül az illetékes rendőrkapitányság, illetve a katasztrófavédelem munkatársai is ellenőrizhetik,
szabálytalanság esetén pedig a 259/2011. (XII.7.) kormányrendelet 1. számú mellékletében leírtak alapján
30 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szabhatnak ki.
Tisztelettel: DRV Zrt.

Friss hírekért, aktualitásokért kövesse honlapunkat (www.drv.hu) és Facebook-oldalunkat is!
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Levelezési cím: 8601 Siófok, Pf. 888.
INFOvonal: 06 (80) 240-240
E-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu

NYITOTT OLDAL
Feltámadás – legbelül
Pontosan úgy tett, ahogyan azt megígérte: harmadnapon feltámadt – a halottak közül. Nincs szó, amely
kifejezhetné a tanítványok örömét. Az előbb még megsemmisülten, magukba roskadva az egykori, voltnincs hitük romjain. Most pedig az alig fölfogható öröm: Hát igaz, mégiscsak igaz! De hiszen akkor az
összes többi is igaz! Megvigasztaltatnak a sírók; irgalmasságot nyernek az irgalmasok; és meglátják Istent,
akiknek a szívük tiszta. És még Isten országa is… Hogy is volt? Péter, János, ti jobban emlékeztek.
Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten
országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé
az Isten országa ti bennetek van.
Eszerint közelebb van, mint gondolnánk. Bennünk van, ahogy a gondolat. De bennünk van a feltétele is.
Rajtunk múlik.
Ez pont olyan hihetetlen, amilyen hihetetlen a Feltámadás volt. Pedig azt is belülről kellett és kell
elindítani. Bennünk van, ahogy az érzés. Bennünk van a feltétele. Rajtunk múlik. És nagyon itt az ideje a
Feltámadásnak.
Papp István Gergely
József Attila: Tanítások (részlet)
Isten országát hirdetem néktek.
Szelid lehelete megsimogat minket
És a börtönöket elsodorja.
Fölméri örökeddigi szenvedésünk
Fájdalmunk végtelen homoksivatagját.
(...)
Isten országát hirdetem néktek
Aki eljön hozzánk: a földre
Aki nagyobb ünnep nálunk
Mert mindnyájunk ünnepe.
Készüljünk rája illendőképpen:
Igazi lelketek melyet elzártatok
Hogy be ne szennyeződjék a robotban
Vegyétek elő immáron s öltsétek
magatokra.
Foltozzák be a nem-törődömséget
És kössék maguk elé az asszonyok
Legtisztább anyaságukat
Illatosítsák meg homlokukat
És szakállukat a férfiak
Ősi testvériségükkel jószándékaikkal
A gyerekek kezében virágok legyenek
És gondtalanságot adjatok nékik.
Bölcs szivekkel örvendezzetek
És siessetek siessetek
Mert alighogy méltón fölkészültünk
Akit elűztek a hadnagyok
Nyugodtan biztosan észrevétlenül
Isten országa hazatalál.

Hogy lehet, hogy az Atya egyetemleges is és személyes is,
kérdezheti a hétköznapi logika mentén gondolkodó ember.
Ezzel a kérdéssel nem érdemes vitába szállni, mert a formállogika szintjén ez tényleg megmagyarázhatatlan.
Adódik a következő kérdés: A Fiú hogy lehet egyszerre
Isten is és ember is? A helyzet az, hogy bármelyiket
hangsúlyozom túl, nem értettem meg a jelenséget. A
megváltás ténye ott kezdődik, hogy rá tudok-e
hangolódni, hogy az istenit és az emberit egyben tudjam
látni. Vagy tudomásul veszem, hogy benne az isteni és az
emberi egyenlően van jelen, vagy nem fogadom el, és
elkezdek relativizálni, például a feltámadás tényét is.
A feltámadásnak két módozata is van: a reinkarnáció útján
és a bensőm megújhodása által. Ily módon a megváltás nem
sajátítható ki személyek vagy vallások által, hisz
egyetemleges.
Aki reményről beszél a húsvéti feltámadás kapcsán,
annak gond lehet a hitével. Ugyanis a feltámadás nem
remény, hanem bizonyosság. Az arcnélküli alattvaló
reménykedik; az ember, aki még nem vesztette el teljesen a
lelkét, az bizonyos a föltámadás kérdésében.
Az emberiség útja nem tud sokáig ilyen irányban menni,
az teljesen biztos. Ez az irány drámainak ígérkezik:
racionálisan nézve az emberiség sorsa már lenullázódott. A
feltámadás bizonyossága az, ami ezt felülírja és a megváltás
lehetőségét fenntartja a racionalitáson túl, személyesen és az
egyetemlegesség szintjén is.
Pap Gábor művészettörténésszel készített interjú alapján:
Gyergyói Noémi

Táblaavató
Április 27-én emléktábla került fel az orvosi rendelő
épületének falára. Ebben az épületben – valamint
elődjében – élt és dolgozott 40 éven át Dr. Kaposi
(Kretschmann) Henrik háziorvos, akire még ma is
sokan szívesen emlékeznek a Nagyszékelyben élők
közül. A táblaavató ünnepségen a leszármazottak és
a nagyszékelyi lakosság mellett három polgármester
is részt vett: Klubecz Istvánné Nagyszékely, Pajor
Ágnes Kisszékely, valamint Boza Ferenc Miszla
képviseletében.
Kretschmann Henrik 1896-ban született
Keszőhidegkúton, művelt és jómódú sváb parasztcsaládban. A négy fiú közül egyedül ő tanult tovább;
érettségi bizonyítványát 1917-ben szerezte meg Bonyhádon, az Ágostai Evangélikus Főgimnáziumban.
Ezután katonaként szolgált az I. világháborúban az olasz fronton, amiről egész életében büszkén mesélt
családjának. A háború befejeztével vegyésznek szeretett volna továbbtanulni, de mivel a békekötés utáni
megkisebbedett országnak kevés vegyészmérnökre volt szüksége, végül a Pázmány Péter
Tudományegyetem Orvosi Karára iratkozott be, ahol 1924-ben végzett. Gyakorló orvosként a nagyhírű
Hajnal professzor klinikáján dolgozott.
Időközben megismerte az Eszékről ideiglenesen Keszőhidegkútra áttelepített Králl Irmát. A családi
legenda szerint, amint először meglátta őt, a következőt mondta nagynénjének: „Ez a kislány lesz a
feleségem!”. Így is lett. 1925-ben megkötött házasságukból egy fiú és egy lány született.
Községünkbe pályázat útján került, a falu őt választotta az akkori főjegyző jelöltjével szemben. Az
orvosi munkát már 1924 októberében megkezdte, bár véglegesítésére csak 1925-ben került sor. A
Tolnamegyei Ujság korabeli tudósítása szerint: „A nagyszékelyi körorvosválasztás, melyet erős harcok
előztek meg és megyeszerte nagy érdeklődéssel vártak, január 23 án teljesen simán, igen ünnepélyesen és
méltóságteljesen zajlott le. A körbeli községek és a vármegye kiküldöttjei 18 szavazattal 1 ellenében dr.
Kretschmann Henrik eddigi helyettes körorvost választották meg.”
A nagyszékelyiek bizalmának megszerzéséről egy anekdota is szól. Egy családhoz hívták, ahol a
csecsemő és a nagymama kivételével mindenkinek komoly emésztési panaszai voltak. Gyors oknyomozás
után kiderült, hogy a mérgezést egy árokparton szedett, a levesbe belefőzött növény okozta. A család
meggyógyult, a falu pedig befogadta a fiatal orvost. Szép és tartalmas élete volt itt, sok munkával, és jó
barátokkal. A 40-es évek elején épült fel a ma is álló orvosi lakás a rendelővel. Érdekesség, hogy azidőben
épült fel a központban található, 1965-ig működő gyógyszertár is.
A század közepének viszontagságai őt sem
kímélték. A második világháború vége felé tiszti
rangban szolgált a Gyönkön kialakított
hadikórházban.
A
németajkúakat
ekkor
automatikusan az SS-be sorozták, és egy
anekdota szerint ettől mentett meg számos
nagyszékelyi fiatalt azzal, hogy betegként, vagy
kisegítőként helyezte el őket a kórházban. Noha
származását tekintve ő is sváb volt, mindig is
büszke volt magyarságára; önmagát magyarnak
vallotta. Nevét ’46-ban magyarosította, de a régi
pácienseknek ő mindörökre Kretschmann doktor
maradt. Talán hivatásának köszönhető, hogy neki
magának nem kellett bujkálnia, ennek ellenére a
kitelepítés mély nyomokat hagyott életében.
Munkáját továbbra is becsülettel végezte. Legjobban a kisgyermekeket szerette.
Ma már hihetetlen, hogy az ő idejében a nagyszékelyi rendelőben minden délelőtt volt rendelés, 10 óra
után pedig a fekvőbetegeket látogatta Kaposi doktor. Délutánonként Kisszékelybe, Miszlára, egy ideig még
Udvariba is járt gyógyítani. A szomszédos falvakba lovaskocsival jutott el.
A 60-as évek elején egészsége megrendült, így 1964-ben nyugdíjba vonult, és Budapestre költözött
feleségével, gyermekei után. Istenhegyi úti lakásban sokszor jelentek meg nagyszékelyi, kisszékelyi és

miszlai ismerősök, betegek tanácsot kérni. Ő pedig éveken át minden vasárnap lesétált a Déli pályaudvarra,
hogy ott találkozzon a Budapesten hetelő nagyszékelyiekkel. Az orvosi munkát egészen 1978-ban
bekövetkezett haláláig folytatta; nagy gyárakban (MOM, Goldberger) volt helyettesítő üzemorvos.
Dr. Kaposi Henrik szép ember volt, a szó minden értelmében.
Emberség és egyenesség jellemezte. Munkáját és az itteni
lakosokat szerető, hűséges orvos volt. Hiába hívták gyors
meggazdagodással kecsegtetve Balatonfüredre körzeti orvosnak,
itt maradt. Ezt a feladatot vállalta, és ezt látta el hűen egész aktív
életében.
„A legtöbb embernek szüksége van arra, hogy munkájával
olyan ügyet szolgáljon, amelyet sokra becsül…“ – ezt a Selye
Jánostól származó idézetet támasztja alá Dr. Kaposi Henrik
életműve is.
Kőmíves Zsuzsa és Arany Beáta

A Dr. Kaposi (Kretschmann) Henrik emléktáblájának avatóünnepségén megjelenteknek ezúton szeretném
megköszönni a részvételüket. Külön köszönetet szeretnék mondani Kántor Istvánnak és a gyermekeknek a
muzsikálásukért, Lukács Lászlónak és Klubecz Istvánnak az emléktábla felhelyezéséért, Borsos
Jánosnénak, Oláh Ferencnének és Juhász Ottónénak a koszorúzásért, valamint Kőmíves Zsuzsannának
(Kaposi doktor úr unokájának) a tábla elkészíttetésért:
Klubecz Istvánné polgármester
Köszöntő
Május 2-án töltötte be 90. életévét Máté Lászlóné, született
Oláh Julianna, aki jelenleg községünk legidősebb lakója. Az
1929-ben még többségében németajkúak lakta falu egyetlen
magyar utcájában született, ugyanabban a házban, ahol azóta
is él. Régi időket felelevenítő történeteivel sokunkat
megörvendeztet. Kívánjuk neki (és magunknak), hogy ez
maradjon is még így jó darabig!
Isten éltesse sokáig, Juci néni!
Az 1917. évi VIII. törvény mondta ki először, hogy nemzetünk hősi halottai
iránt érzett tiszteletünket megfelelő módon kell kifejezésre juttatni. Ennek
napját egy 1924-ben hozott törvény határozta meg május utolsó
vasárnapjában, a mai napig ekkor ünnepeljük a magyar hősök napját.
Nagyszékelyben 1923-ban, a templom előtt épült fel az első világháborúban
elesett katonák emlékét őrző emlékmű.
Mellette tartjuk meg idén is a hősök napja alkalmából rendezett
nagyszékelyi megemlékezést május 26-án, vasárnap a református
istentisztelet után, 10 órás kezdettel.
Az ünnepséget a Református Egyház Nagyszékelyi Gyülekezete szervezi.

Ökológiai szemléletű nagyszékelyiek nyári találkozója
2019. június 18., kedd, 17:00
Lehet, hogy Ön világéletében Nagyszékelyben lakott, és mindig is becsben tartotta
a természettel való harmóniát… Lehet, hogy Ön azért költözött az utóbbi évtizedek
folyamán ebbe a különleges faluba, hogy itt egy életmódkísérletbe fogjon… Lehet,
hogy Ön számára idegenül hangzik az „öko“ szócska, mégis egyre inkább érzi, hogy
tenne valamit a rohamosan romló környezetért…
Sok szeretettel várjuk találkozónkra mindazokat a falubélieket, akik számára
fontos a környezettudatosság, a természetvédelem, a fenntartható életmód, a
közösségi szemlélet és a helyi szintű önellátás. A találkozó összehívására a
motivációt az adja, hogy sokan tevékenykedünk hasonló szellemiségben itt, és jó
hatással lehet ránk, ha időről időre beszélgetünk. Együtt örülhetünk egymás
sikereinek, meghallgathatjuk, ki milyen kihívásokkal szembesül, közösen
gondolkodhatunk. Egy ilyen találkozó egyben ünnep is. Mi, nagyszékelyiek,
kifejezetten szerencsések vagyunk, hiszen itt még van tiszta víz, termő föld; és
változatos élővilág vesz minket körül.
A találkozó első felében egy megosztókör lesz, ekkor mindenkinek módja nyílik
rá, hogy bemutatkozzon az újonnan ideköltözötteknek, és meséljen arról, milyen
hírek vannak a háza táján. Érdekes lehet megtudni, kinek volna szüksége valamiben
segítségre, illetve van-e valakinek közösségi jellegű felvetése. Ezt követően
meghívott előadóink elmondják, ők hogyan látják Nagyszékely helyzetét, és
inspiráló példákat mutatnak be arról, milyen jó kezdeményezéseket tudtak
megvalósítani egyes magyarországi települések, kisközösségek. A gondolatébresztő
bemutatókat a tervek szerint kiscsoportosan is feldolgozzuk, majd egy közös
zárókörben fejezzük be az együttlétet, körülbelül 19:00 órakor.
Meghívott előadók: Takács Sánta András, az ELTE Humánökológia
mesterszakának igazgatója, a Kisközösségi Program szakmai vezetője, valamint Dr.
Farkas Judit, A Pécsi Tudományegyetem adjunktusa (Néprajz – Kulturális
Antropológia Tanszék).
Helyszín: Faluközpont, a játszótér és a kemence mellett található szaletli. (Rossz
idő esetén a Művelődési házban találkozunk.)
A közös asztalra lehet hozni harapnivalót, innivalót. Kérem, hogy aki eljön,
hozzon egy kedvenc bögrét is saját használatra, egyrészt így nem kell eldobható
poharakat használnunk, másrészt ezzel még személyesebb hangulatú lesz az
esemény.
Jagodics Edit

Úttakarító kirándulás
Idei Föld napi kirándulásunk egyre csak tolódik. Először húsvét miatt csúszott egy héttel, majd az eső miatt
dagonyává változó utak rémítették meg a szervezőket. Harmadjára vaklármának bizonyult a nagy esőket
jósló előrejelzés, de ezt már csak a kirándulás lefújása után konstatálhattuk.
A következő „ráadás” időpont június 1-re, egy reményeink szerint verőfényes-napsütéses, ám mégsem
túl meleg szombati napra fog esni. A nagyszékelyi úttakarító brigád reggel 9 órakor fog indulni a Teleház
elől (Petőfi utca, Honvéd utca, Damjanich utca találkozása), és 10 óra körül csatlakozik a kisszékelyi
csapathoz a vadászháznál. Közös kirándulás után ki-ki hazafelé veszi az irányt, kettőkor pedig már
mindenki kanalazhatja otthon az ebédet.
A zsákok készen állnak, szemétszedő alkalmatosságról (bot, kesztyű) mindenki gondoskodjon magának!

Két Torony Hírek
Sikerült megkötnünk a támogatási szerződést a világháborús emlékmű felújítására a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvánnyal. A rekonstrukció hamarosan
megkezdődik.
Jagodics Edit előkészített és megírt egy pályázatot az Erasmus+ programra, melyet 2019. 03. 26-án
nyújtottunk be. A projekt célja a felnőttoktatás beindítása a faluban, a tervezett képzések a természetközeli
vidéki életutat mutatják be majd az ez iránt érdeklődőknek. A tervek szerint két külföldi partnerrel, egy
szlovén és egy szlovák szervezettel közösen oktatóeszközt is fejlesztünk a témában.
2019. 04. 06-án, szombaton került megrendezésre a XV. Nagyszékelyi borverseny és pogácsasütő
verseny. A kultúrházban különleges alkalom volt az idei, mivel a Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet
20 éves fennállását is ünnepelhette. Ács Sándor által elkészített finom vadpörkölt elfogyasztása után az
eredményhirdetés előtt Fodor Ottília művésznő magyar nótákat énekelt.

Ezután következett a borverseny eredményhirdetése. Az idei versenyre tizenegy borminta és hat
pogácsafajta érkezett. A három fős zsűri tagjai Tóth Gyárfás László, Korecz Károly és Lukács Péter voltak.
Az elért eredmények: Fehérbor: I. Pintér Imre, II. Gáspár József, III. Peter van Eerdenburg; Vörösbor: I.
Turula Sándor, II. Klubecz László, III. Lukács Ferenc; Rosé: Turula Sándor. Különdíjat Uzsák Gyula
kapott. Pogácsasütő verseny: I. Pintérné Kovács Edit, II. Wekler Péterné, III. Hargita Péterné. A titkárok
felköszöntötték Pintér Imre elnököt és feleségét, Pintérné Kovács Editet. Ők is az egyesületet elindító öt
budapesti házaspár közül valók, akik ma is aktív tagjai az egyesületnek, ugyanúgy, mint Farkas Lajos és
Farkas Lajosné. A köszöntések után Fodor Ottília operettekből énekelt nekünk egy szép csokrot. Az esti
bálon a Dupla Duo zenélt, Kóbor Gábor szintetizátoros-énekes és Herczeg István szaxofonos. Jó hangulatú
volt az egész este, a zenészek és a táncosok is hajnalig bírták.
Két Torony Nagyszékelyi Faluegylet
Verses teaház
Ahogy Papp István idézte a Nagyszékelyben megtartott költészet napi összejövetelen: József Attila
akkora költő volt, hogy egyenesen a költészet
napján született. Valóban, a magyar költészet
napját 1964 óta április 11-én ünnepeljük, habár
Nagyszékelyben idén egy nappal később, a
pénteki teaház alkalmával lett megtartva. Közel
húszan gyűltünk össze a Művelődési Házban,
ahol a pénteki teaház belépődíját ezúttal ki
lehetett váltani egy verssel. Ízlése szerint
választhatott minden szavaló klasszikus,
kortárs vagy saját verset; amit előadhatott
fejből, de olvashatott könyvből, cetliről vagy
akár okostelefon képernyőjéről is.
Csecse-becse, ajándék volt mind.

Tanévzáró
2019. május 25-én, szombaton
10:00 és 16:00 óra között a központban
ugrálóvár, segway,
hétpróbás gazfickók versengése, bábelőadás,
arcfestés, bolhapiac, ebéd, fagyi, vattacukor
Mindenkit szeretettel vár:
Nagyszékely Községi Önkormányzat
Rossz idő esetén a rendezvény
a Kultúrházban lesz megtartva

BULI
Kedves Gyerekek és
Felnőttek!
A vakáció eljöttét az utolsó
tanítási nap délutánján,
június 14-én (pénteken)
délután öt órától egy
szolid,
spontán
bulival
ünnepeljük meg. Helyszín:
A
kultúrház
mellett
újonnan épült szabadtéri
színpad és környéke.
Részleteket a hamarosan
megjelenő
plakátokon
találtok!

Hírek a művelődés házának tájáról
Az előző újságban tett felhívás hatására rengeteg növény érkezett a kultúrház kertjébe (cserjék, bokrok és
virágok). Ezúton is köszönöm szépen a felajánlásokat és a segítő kezeket! A továbbiakban már csak
mérsékelten folyik a begyűjtés, ugyanis egyelőre sikeresen beültettünk minden szabad felületet. A nyár
folyamán remélhetőleg lezárulnak a két telken folyó munkálatok, köztük a kerítés lebontása és az új
autóbeálló építése, így ősszel már a járdák mellé is kerülhet sövény. Sokan hiányolják a területen az
árnyékot adó fákat, és igazuk van, falunapon már nagy szükség lenne rájuk! A szabadtéri színpad előtti
árnyas liget megnövekedésére azonban még várnunk kell néhány évet. Ez ügyben egyelőre csak annyit
tehetünk, hogy mielőbb elültetjük a csemetéket!
Törvény írja elő (az 1997. évi CXL. tv.) minden településen egy minimum 25 fő befogadására, közösségi
események, rendezvények, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós térrel rendelkező
közösségi színtér működtetését. Ennek az előírásnak a művelődési ház nagyterme tökéletesen megfelel. Az
infrastrukturális feltételeket a törvény szerint 2020-ig, a személyi, tárgyi és működési feltételeket 2021-ig
kell teljesíteni. Nagyszékely ez utóbbiakkal is jól áll, hiszen pályázat segítségével az épület korszerűsítésén
kívül sikerült beszerezni a hiányzó tárgyi eszközöket, valamint májustól már közművelődési
szakképzettséggel rendelkező szakembere is van.
A nyitvatartás még döcögős. A tervezett heti 12 órás nyitvatartásból egyelőre a teaházak ideje fix
(péntekenként öt és nyolc óra között). Ide várunk minden játszani, kikapcsolódni vagy akár csak beszélgetni
vágyó nagyszékelyi lakost. (Három-négy hetente tini-ifi klub van pénteken, ezeken a napokon a teaház
elmarad.) Nyártól tervben van egy szombat délelőttökre tervezett rajzszakkör, a maradék négy órában a
működő klubokhoz, körökhöz alkalmazkodunk.
A művelődési ház működtetésével vagy otthonossá tételével kapcsolatban bárki észrevételét és ötletét
szívesen meghallgatja a következő teaház alkalmával május 24-én, pénteken 17 órától:
Arany Beáta
Az újságot kiadja Nagyszékely Község Önkormányzata • 7085 Nagyszékely, Táncsics u. 11. Tel.: 74/408-393
Az újság interneten is elérhető a www.nagyszekely.hu honlapon.
Az újság létrejöttét segítette: Arany Beáta Virág, Klubecz Istvánné és az Önkormányzat dolgozói.
Korrektúra: Bori Tamás

